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 ATA DA TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA (CCCXXX) SESSÃO PLENÁRIA 2 

ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - 3 

CFMV, REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2019, EM BRASÍLIA - 4 
DF.............................................................................................................................................5 

.................................................................................................................................................. 6 

................................................................................................................................................. 7 

Nos dias quatro e cinco de novembro de dois mil e dezenove, nos termos do art. 33 da 8 

Resolução CFMV nº 856, de 30 de março de 2007 reuniram-se no edifício-sede do 9 

Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, sito no SIA Trecho 06, Lotes 130/140, 10 

Brasília – DF, os(as) Conselheiros(as) Federais, membros do Plenário, para realizarem a 11 

Tricentésima Trigésima (CCCXXX) Sessão Plenária Ordinária do CFMV, convocada pelo 12 

Secretário-Geral, Méd. Vet. Helio Blume, CRMV-DF nº 1551 mediante o Memorando 13 

Circular nº 00080/2019/CFMV-SG. A Sessão foi aberta e presidida pelo Presidente do 14 

CFMV Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida, CRMV-SP nº 1012, contou com a 15 

presença do Vice-Presidente do CFMV, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares, CRMV-16 

ES nº 0308, com a presença do Secretário-Geral, Méd. Vet. Helio Blume, CRMV-DF nº 17 

1551, e do Tesoureiro, Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira, CRMV-GO nº 0524, dos 18 

Conselheiros Federais Efetivos Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo, CRMV-RJ nº 3562, 19 

Zoot. Wendell José de Lima Melo, CRMV-PB nº 0252/Z e Méd. Vet. José Arthur de 20 

Abreu Martins, CRMV-RS nº 2667 e Méd. Vet.  Therezinha Bernardes Porto, CRMV-21 

MG nº2902. Presentes também os(as) Conselheiros(as) Federais Suplentes, Méd. Vet. 22 

Irineu Machado Benevides Filho, CRMV-RJ nº 1757, Méd. Vet. Antonio Guilherme 23 

Machado de Castro, CRMV-SP nº 3257. I - ABERTURA DOS TRABALHOS. De 24 

acordo com o art. 36 da Resolução CFMV nº 856/2007 às 9h do dia 4 de novembro de 25 

2019, havendo quórum, o Presidente do CFMV, Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de 26 

Almeida declarou aberta a CCCXXX Sessão Plenária Ordinária do CFMV, fazendo as 27 

saudações iniciais, rogando a Deus que ilumine todos Conselheiros Federais na condução, 28 

apreciação e julgamentos dos assuntos que serão tratados, e que a decisão proferida seja a 29 

mais certa e coerente possível. Ato seguinte, o Presidente em exercício da Presidência 30 

registrou a presença da Chefe de Gabinete da Presidência do CFMV, Méd. Vet. Erivânia 31 

Camelo de Almeida, da jornalista Flávia Lôbo, Diretora do Departamento de Comunicação 32 

do CFMV, do Advogado Armando Rodrigues Alves, Diretor do Departamento Jurídico do 33 

CFMV e da Secretária da Presidência, Sra. Nara Sâmara Batista de Assunção. O presidente 34 

registou que por decisão judicial do STF a Sra. Odenice foi desligada do quadro do CFMV. 35 

Registrou o profissionalismo da profissional citada e comunicou que existem mais dois 36 

funcionários na mesma situação de contratação: Rodrigo e Polliana. Assim a diretoria está 37 

estudando as possibilidades de realocação dentro do quadro de funcionários. II - 38 

DISCUSSÃO DA ATA DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA (CCCXXVIX) 39 

SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 40 



 

 

  

 

 

 

  
 

ATA DA CCCXXX SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 

CFMV.................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
 

  

2 

 

VETERINÁRIA - CFMV. No uso da palavra, o Secretário-Geral do CFMV, Méd. Vet. 1 

Helio Blume cumprimentou a todos e submeteu a Ata da 329ª Sessão Plenária. DECISÃO: 2 

A ata foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. III-COMUNICAÇÕES EM 3 

GERAL.3.1. Da Presidência. Presidente informou que participou da posse na Academia 4 

Brasileira de Medicina Veterinária no Rio de Janeiro no dia 31/10/19, informou que 5 

também esteve na última quarta-feira na polícia federal para tratar de processo específico. 6 

O Presidente informou, também, que na última sexta-feira, se colocou como eleitor da 7 

WVA, e que o voto é eletrônico. Até dia 6/12/19 temos de apresentar alguns nomes para 8 

representantes e os requisitos são o inglês fluente e a atuação política. O Brasil tem 20 9 

votos, o Japão com 20 e os EUAs com 20. Então se o nosso candidato consegue conversar 10 

com esses países podemos chegar já com 60 votos. Ato contínuo, o Presidente salientou 11 

que a plenária deste Conselho tem pessoas que podem se candidatar para WVA, a próxima 12 

presidente é uma norte-americana e o nosso candidato seria para substituir. O Presidente 13 

mencionou os nomes de alguns conselheiros que poderiam figurar como candidatos para e 14 

a eleição, o Conselheiro Guilherme, Conselheiro Irineu e Conselheira Terezinha. O 15 

presidente informou que no dia 8/11/2019 estará em Fortaleza-CE ministrando palestra 16 

sobre o Sistema CFMV/CRMVs e os trabalhos da Sessão de Julgamento serão conduzidos 17 

pelo Vice-Presidente. 3.2. Da Vice-Presidência. No uso da palavra, o Vice-Presidente 18 

cumprimentou a todos(as) e comunicou que devido ao prazo muito curto da última 19 

plenária, não houve participação em eventos. Deixou clara a sua solidariedade com os 20 

funcionários Odenice, Poliana e Rodrigo que são excelentes profissionais e que têm 21 

trabalhado de forma excelente pelo Conselho e afirmou que nesse caso o bem deste 22 

conselho está sendo preservado. 3.3 Da Secretaria-Geral. No uso da palavra, o Secretário 23 

Geral cumprimentou a todos(as) e se solidarizou com os funcionários Odenice, Rodrigo e 24 

Poliana que são profissionais excelentes e que vão fazer falta. Destacou a qualidade do 25 

serviço prestado ao CFMV pela secretaria Odenice, sempre discreta, prestimosa e eficiente 26 

em suas atribuições e lamenta a sua exoneração. O Dr. Helio informou que participou da 27 

Reunião Anual do CIVME (Conselho de Educação da Sociedade de Medicina Veterinária 28 

Americana), em Brisbane na Austrália, realizada nos dias 31/10/2019 e 01/11/2019 e 29 

esclareceu que o CFMV faz parte do CIVME por meio da pessoa do Prof. Rafael 30 

Mondadori que é conselheiro desta entidade. O CIVME vem tratando da acreditação da 31 

Medicina Veterinária e fomenta políticas de melhoria na formação de médicos-32 

veterinários. Atualmente temos vários sistemas de acreditação no mundo que são 33 

vinculados ao Programa do CIVME, dentre esses destacam-se os programas da Europa, 34 

dos Estados Unidos, da Nova Zelândia e Austrália. O Conselho internacional está 35 
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colaborando para uniformizar a acreditação e ter um padrão que caminharia para um 1 

sistema de acreditação único. Estiveram presentes nessa reunião os representantes da 2 

Austrália e Nova Zelândia, África do Sul, Ásia, Europa, Reino Unido e Irlanda, Estados 3 

Unidos, Oriente Médio e América Latina e Caribe. O Dr. Helio relatou ainda que o sistema 4 

de acreditação da AVMA (Estados Unidos) está se expandindo para outros países, com 5 

foco na América do Sul, onde o Brasil tem destaque pelo seu grande número de cursos de 6 

Medicina Veterinária e estão se construindo parcerias. Está se construindo uma plataforma 7 

que auxiliará neste processo de acreditação visando ganhar agilidade e eficiência, com 8 

preenchimento de formulários e dados que possibilitem a avaliação das escolas espalhadas 9 

pelo mundo e um sistema de acreditação que valide os egressos de suas faculdades no 10 

âmbito mundial. Argumentou-se também na reunião que os cursos de medicina veterinária 11 

precisam ter mais cenários de aulas práticas, porque estão cada vez mais teóricos. Por fim, 12 

a secretaria-geral se manifestou no sentido da relevância desse processo de avaliação, pois 13 

é muito interessante avaliar não só a formação, mas atuação desse profissional. O 14 

secretário informou ainda que um relatório sobre a reunião será colocado à disposição dos 15 

membros da plenária. Ato contínuo, o Presidente, comentou que precisa trazer o Dr. 16 

Mondadori para a plenária de Dezembro para apresentar seus relatórios. 3.4. Da 17 

Tesouraria. No uso da palavra, o Tesoureiro cumprimentou a todos(as) e informou que se 18 

solidariza com os funcionários Odenice, Rodrigo e Poliana que são profissionais excelentes 19 

e que vão fazer falta. Informou que as propostas orçamentárias serão apresentadas no 20 

segundo dia de plenária, pois alguns regionais mandaram na última quinta-feira.3.5. Da 21 

Chefia de Gabinete do CFMV. No uso da palavra, a Dra. Erivânia cumprimentou a 22 

todos(as) e informou que  a Coordenação-Geral de Medicamentos Veterinários 23 

(CGMV/DSA) em conjunto com o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) 24 

realizou oficina para alinhar diretrizes para elaboração de protocolos de uso racional de 25 

antimicrobianos em animais. A oficina foi realizada nas dependências da Escola Nacional 26 

de Gestão Agropecuária (ENAGRO) em Brasília - DF, como parte das atividades do Plano 27 

de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos, no âmbito 28 

da Agropecuária (PAN-BR AGRO). Teve a presença de representantes do MAPA, da 29 

ANVISA, do CFMV e de entidades representativas dos médicos-veterinários, dos hospitais 30 

veterinários, da agroindústria, indústria de insumos veterinários, indústria de alimentação 31 

animal e de produtores rurais. Durante a abertura do evento com a presença do Diretor 32 

Substituto do Departamento de Saúde Animal e Insumos Pecuários Dr. Bruno de Oliveira 33 

Cotta e dos representantes da Assessoria Especial da Presidência do Conselho Federal de 34 

Medicina Veterinária (CFMV) Dra. Erivânia Camelo de Almeida e Dr. Fernando Rodrigo 35 
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Zacchi foi destacada a importância do tema da resistência aos antimicrobianos (AMR) e da 1 

elaboração de diretrizes gerais e protocolos de uso racional de antimicrobianos em animais 2 

no contexto do exercício da profissão do médico-veterinário. 3.6. Dos(as) 3 

Conselheiros(as). O Conselheiro Pitombo ofereceu solidariedade com relação aos 4 

funcionários mencionados anteriormente. Com relação a WVA, salientou que o Brasil tem 5 

de exercer influências no cenário mundial, e informou que a Panvet fortaleceu essa 6 

questão.  O Japão, os Estados Unidos e o Brasil detêm a maioria dos votos. Com relação 7 

aos nomes para os candidatos, asseverou que as indicações têm de estar bem alinhadas e 8 

em sintonia com a filosofia de trabalho do CFMV. Assim, se colocou à disposição como 9 

Conselheiro da América Latina. O Conselheiro Pitombo explanou que o Brasil ficou anos e 10 

anos nessas associações pagando e nunca teve protagonismo, assim devemos estar 11 

presentes no evento da Nova Zelândia engajados. Ato contínuo, o Presidente solicitou ao 12 

Conselheiro que convocasse reunião na Panvet para negociar questões relacionadas a 13 

eleição na WVA. Conselheira Terezinha cumprimentou a todos(as) e informou que 14 

participou no dia 25/10/2019 de homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 15 

ao CRMV-MG pelos 50 anos de existência. Na oportunidade, o Profº Nivaldo da Silva foi 16 

homenageado pelos serviços prestados à Medicina Veterinária. O Conselheiro José Arthur 17 

também se solidarizou com os colaboradores Odenice, Poliana e Rodrigo e corroborou 18 

com a fala do Conselheiro Pitombo no sentido de apresentar as intenções do Brasil na 19 

Panvet com relação a WVA. IV–ORDEM DO DIA. 4.1.ASSUNTOS E PROCESSOS 20 

DE NATUREZA TÉCNICA OU ADMINISTRATIVA. Assunto: Estratégia de 21 

Julgamento de Processo ético-profissional e Administrativo até o fim da Gestão 22 
2017/2020. O presidente passou a palavra para o chefe do Departamento Jurídico, Sr. 23 

Armando Alves, que explicou que recebeu a demanda do Conselheiro Pitombo e iniciou a 24 

apresentação com a informação de que os processos pautados para a próxima sessão de 25 

julgamento estão prescrevendo em curto prazo. Sr. Armando Alves informou que existem 26 

várias formas de agilizar as formas de julgamento. Um exemplo é o método que o Supremo 27 

Tribunal Federal utiliza. Na suprema corte cada relator distribui seus votos entre seus 28 

pares, e se um ministro tem algum destaque ao voto ele prepara o voto. O presidente da 29 

sessão faz um pregão e se ninguém tiver destaque, o voto é tomado como está, se a parte 30 

estiver presente faz-se o julgamento comum. Fica a critério dos senhores de como 31 

proceder, se seguimos toda liturgia ou se implementamos essa nova estratégia. Já 32 

implementamos procedimento parecido nas Turmas e deu muita celeridade. Este ano 33 

vamos abaixar o estoque de processos a serem julgados. Se as partes não estiverem 34 

pressentes o relator só lê a decisão final. Sr. Armando finalizou a apresentação da 35 
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estratégia. Ato Contínuo o Presidente externou preocupação com o volume de processos 1 

parados. Nesse sentido, o presidente sugeriu aumentar o número de sessões de julgamento 2 

para tentar diminuir a quantidade de processos. O presidente questionou se o corpo jurídico 3 

está preparado. O Sr. Armando informou que o jurídico tem como atribuição apoiar os 4 

órgãos do conselho, se existir um calendário, o trabalho fica previsível e organizado. O 5 

Vice-Presidente questionou a média mensal de processos. Sr. Armando respondeu que 45 6 

processos foram recebidos. Ato contínuo, o Vice-Presidente citou o rito estabelecido em 7 

Resolução que prevê que o voto deve ser lido no plenário e se voto é divulgado 8 

previamente aos conselheiros, seria uma ação questionável. Sr. Armando informou que se 9 

essa estratégia fosse adotada, haveria necessidade de criação de um plenário virtual a 10 

semelhança dos tribunais. No uso da palavra, o Conselheiro José Arthur levantou o 11 

questionamento de que para próxima Sessão de Julgamento os conselheiros tenham um 12 

prazo maior entre Plenárias e Sessões. O Conselheiro Cícero Pitombo ressaltou que os 13 

prazos para análise dos processos estão curtos. O conselheiro sugeriu que os arquivos 14 

enviados pela atividade judicante possam estar abertos para edição no word. O Conselheiro 15 

Wendel sugeriu que as minutas dos votos do processos-éticos sejam enviadas como são 16 

nos processos administrativos. No uso da palavra, o Secretário-Geral comunicou que não é 17 

a favor da proposta apresentada, mas sim de uma remodelação com mais datas de reuniões 18 

e a convocação de Conselheiros suplentes para agilizar os julgamentos. O Conselheiro 19 

Irineu asseverou que o planejamento é fundamental para agilizarmos os julgamentos, 20 

aumentando por consequência o número de sessões. A Conselheira Terezinha informou 21 

que é favorável a mudança, manifestou-se contrariamente ao fato de que o departamento 22 

jurídico esmiúce votos ou discorra sobre os fatos. A Conselheira deixou explícito que essa 23 

tarefa é do conselheiro e não pode ser delegada, concordou com a convocação dos 24 

suplentes e que mais sessões de julgamento sejam convocadas. O Tesoureiro manifestou 25 

concordância com relação a convocação dos suplentes para as Sessões de Julgamento. Ato 26 

Contínuo, o Presidente informou que mais Sessões de Julgamento serão convocadas e que 27 

os suplentes serão convocados para a próxima Sessão de Julgamento. Decisão. Aprovado 28 

por unanimidade pelo Plenário. 4.1.2 Processo Administrativo CFMV nº 4542/2019. 29 

Procedência: Presidência do CFMV. Assunto: Proposta de minuta de resolução que 30 

regulamenta o artigo 11 e revoga os artigos 7º, 8º e 9º da Resolução CFMV nº 1281, de 25 31 

de junho de 2019, e dá outras providências. Relator: Vice-Presidente do CFMV, Méd. Vet. 32 

Luiz Carlos Barboza Tavares. No uso da palavra, o Presidente passou a palavra ao 33 

Conselheiro Relator que procedeu à leitura de seu voto, parte integrante dos autos, ao fim 34 

do qual concluiu: "(...)" Este Relator, após análise dos autos do Processo CMFV N° 35 
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4542/19, dos normativos afetos ao caso em tela e, em especial, do proposto pelo Plenário 1 

do CFMV e do Grupo de Trabalho específico, bem como das conclusões da última Câmara 2 

Nacional de Presidentes sobre o assunto em análise, manifesta seu parecer favorável à 3 

aprovação da minuta de Resolução em anexo, exatamente no sentido de aprimoramento da 4 

Resolução CFMV n° 1281/19, bem como da regulamentação de seu artigo 11.”Ato 5 

contínuo, após a conclusão do voto o conselheiro apresentou anexo para maiores 6 

esclarecimentos quanto à  alteração da Resolução 1281/19. Decisão: A plenária aprovou 7 

por unanimidade. “RESOLUÇÃO Nº XX, DE XX DE NOVEMBRO DE 8 

2019.Regulamenta o artigo 11 da Resolução CFMV nº 1281, de 25 de junho de 2019, e dá 9 

outras providências. O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – 10 

CFMV -, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 8º e pela alínea “f” do 11 

artigo 16, ambos da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968; considerando a necessidade de 12 

se definirem os valores para o serviço de credenciamento dos cursos profissionalizantes de 13 

auxiliar de veterinário que preencherem os requisitos definidos na Resolução CFMV nº 14 

1281, de 2019; considerando as discussões ocorridas durante a Câmara Nacional de 15 

Presidentes realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2019;considerando o deliberado pelo 16 

Plenário do CFMV por ocasião da CCCXXIX Sessão Plenária Ordinária;RESOLVE: Art. 17 

1º  Os valores para o credenciamento facultativo das Instituições que oferecem cursos de 18 

auxiliar de veterinário e que preencherem os requisitos definidos na Resolução CFMV nº 19 

1281, de 2019, são:  I -  credenciamento: R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais);II - 20 

expedição do certificado de credenciamento: R$ 83,00 (oitenta e três reais).Parágrafo 21 

único.  O certificado de credenciamento da Instituição será expedido pelo CRMV e conterá 22 

QR-Code criptografado para fins de segurança, conforme modelo contido no Anexo I 23 

desta Resolução.Art. 2º  Institui-se o formulário de requerimento de credenciamento de 24 

instituições ofertantes de cursos de auxiliares de veterinário, nos termos do Anexo II  desta 25 

Resolução.Art. 3º  O parágrafo único do artigo 3º da Resolução CFMV nº 1281, de 2019, 26 

passa a vigorar com a seguinte redação:“Art. 3º. Parágrafo único. Entende-se por 27 

credenciamento o cadastro qualificado da entidade cujo curso atenda ao definido nesta 28 

Resolução, assegurado ao egresso a obtenção de certidão que ateste a formação em curso 29 

credenciado” (NR).Art. 4º  Revogam-se os artigos 7º, 8º e 9º da Resolução CFMV nº 1281, 30 

de 2019.Art. 5º  A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”Decisão: 31 

o Plenário aprovou a proposta de regulamentação por unanimidade. 4.1.3. Processo 32 

Administrativo CFMV nº1109/2019. Procedência: Gabinete da Presidência. Assunto: 33 

Proposta de alteração da Resolução nº 958/10. Relator: Conselheiro Federal, Méd. Vet. 34 

Cícero Pitombo. No uso da palavra, o presidente informou ao plenário que os presidentes 35 
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do Sistema CFMV/CRMvs encaminharam documento solicitando “a não aprovação do 1 

profissional inadimplente ter direito a voto”. Ato contínuo, passou a palavra para o 2 

Conselheiro relator que explicou seu posicionamento quanto à alteração da Resolução 3 

958/2010. Ato contínuo, o conselheiro afirmou que o documento advindo dos regionais 4 

deveria ser juntado ao processo original de alteração da Resolução 958/10, e, informou que 5 

a manifestação dele é a continuação da matéria discutida na Sessão Plenária Ordinária 6 

CCCXXVIII, assim a discussão continuaria do Art.17º. Ato contínuo, procedeu a leitura 7 

dos itens que foram modificados na Resolução. Nesse sentido segue a descrição dos artigos 8 

que sofreram alterações. A alínea d do art. 17 foi apresentada com a redação “certidões 9 

negativas de inidoneidade e de contas julgadas irregulares, ambas expedidas pelo Tribunal 10 

de Contas da União”. DECISÃO:  O plenário aprovou por unanimidade a redação da 11 

alínea com a seguinte redação: d)  certidões negativas de inidoneidade e de contas 12 

julgadas irregulares, ambas expedidas pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal 13 

de Contas Estadual e Municipal, quando houver. Na alínea   “e”, um novo texto foi 14 

aprovado pelos Conselheiros. Decisão: A alínea foi aprovada por unanimidade pelo 15 

Plenário com a redação “certidão das Varas Cíveis e Criminais, Estadual e Federal, 16 

quando houver esta, do domicílio do candidato, com prazo não superior a 90 (noventa) 17 

dias da data da emissão.”  O § 1º foi alterado. Decisão: O Plenário aprovou por 18 

unanimidade o texto, a seguir: “§1º  O profissional em débito perante o CRMV que houver 19 

parcelado sua dívida deverá proceder à quitação das parcelas vencidas total até a data do 20 

protocolo para o registro de candidatura.” O art. 29 sofreu alteração também. DECISÃO: 21 

Assim, após discussões, o Plenário decidiu por unanimidade pela seguinte redação do 22 

artigo. “Art. 29.  O profissional que decidir exercer seu direito de voto por 23 

correspondência deverá manifestar, por correspondência ou e-mail, esse interesse perante 24 

o respectivo CRMV.” Já no artigo 63,§ 2º, os conselheiros decidiram por alterar  o prazo. 25 

DECISÃO: O Plenário por decisão unanime decidiu pela seguinte redação. “Art.63 §2º O 26 

boleto de cobrança da multa será encaminhado ao profissional no máximo em 90 27 

(noventa) dias, contados:” O Conselheiro finalizou a listagem de alterações à Resolução e 28 

passou a palavra para o Presidente. Ato contínuo, o Presidente solicitou a manifestação de 29 

voto dos conselheiros conforme a apresentação do Relator. DECISÃO: O Plenário do 30 

Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a proposta do Relator, a redação apresentada 31 

deverá ser alterada conforme votada e aprovada ponto a ponto pelos conselheiros. 4.2 32 

ASSUNTOS E PROCESSOS DE NATUREZA CONTÁBIL-FINANCEIRA: 33 
Financeiro do CFMV (informações contábeis - financeiras). Apresentante: Tesoureiro 34 

do CFMV, Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira. 4.2.2. Propostas Orçamentárias 2020 35 
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.Apresentante: Tesoureiro do CFMV, Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira . a) Proposta 1 

Orçamentária, 2020, do CRMV-AC. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à 2 

leitura do Parecer contábil n°349/2019 (...) “Conclusão: Considerando a inexistência de 3 

pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV nº. 1.049/14, encaminho o 4 

processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 para o Sr. Tesoureiro e após a 5 

Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de Receitas e Despesas e o 6 

orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão.   A Proposta Orçamentária 7 

do CRMV-AC, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 1.182.200,00 (um milhão, cento 8 

e oitenta e dois mil e duzentos reais), com aumento de R$ 542.840,00 que corresponde a 9 

84,90% em relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos 10 

constam dos documentos apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso 11 

queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram 12 

esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal 13 

aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2020 do CRMV-AC. b) 14 

Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-AL. Com a palavra, o senhor Tesoureiro 15 

procedeu à leitura do Parecer contábil n°350/2019 (...) “Conclusão: Considerando a 16 

inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV nº. 1.049/14, 17 

encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 para o Sr. Tesoureiro e 18 

após a Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de Receitas e Despesas e o 19 

orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão. A Proposta Orçamentária do 20 

CRMV-AL, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 995.110,00 (novecentos e noventa 21 

e cinco mil, cento e dez reais), com aumento de R$ 28.602,00 que corresponde a 2,96% em 22 

relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos 23 

documentos apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu 24 

ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo 25 

Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por 26 

unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2020 do CRMV-AL. c) Proposta 27 

Orçamentária, 2020, do CRMV-AM. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à 28 

leitura do Parecer contábil n°351/2019 (...) “Conclusão: Considerando a inexistência de 29 

pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV nº. 1.049/14, encaminho o 30 

processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 para o Sr. Tesoureiro e após a 31 

Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de Receitas e Despesas e o 32 

orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão.   A Proposta Orçamentária 33 

do CRMV-AM, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 1.068.709,00 (um milhão e 34 

sessenta e oito mil, setecentos e nove reais), com aumento de R$ 104.398,97 que 35 
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corresponde a 10,83% em relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que os 1 

detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e que poderão 2 

examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os 3 

questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário 4 

do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2020 do 5 

CRMV-AM. d) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-AP. Com a palavra, o senhor 6 

Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n°352/2019 (...) “Conclusão: 7 

Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução 8 

CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 9 

para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de 10 

Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão. A 11 

Proposta Orçamentária do CRMV-AP, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 12 

1.172.900,00 (um milhão, cento e setenta e dois mil e novecentos reais), com aumento de 13 

R$ 494.400,00 que corresponde a 72,87% em relação ao Orçamento do exercício anterior. 14 

Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e 15 

que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. 16 

Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O 17 

Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 18 

2020 do CRMV-AP. e) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-BA. Com a palavra, o 19 

senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n°353/2019 (...) “Conclusão: 20 

Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução 21 

CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 22 

para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de 23 

Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão.   A 24 

Proposta Orçamentária do CRMV-BA, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 25 

7.029.556,22 (sete milhões e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e 26 

dois centavos), com aumento de R$ 1.647.028,22 que corresponde a 30,60% em relação ao 27 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 28 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 29 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 30 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 31 

Proposta Orçamentária para 2020 do CRMV-BA. f) Proposta Orçamentária, 2020, do 32 

CRMV-DF. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil 33 

n°354/2019 (...) “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos termos do 34 

§1º do Art. 1º da Resolução CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta 35 
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Orçamentária para 2020 do 1 para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para 1 

homologação. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do 2 

Regional foram projetados em Telão.   A Proposta Orçamentária do CRMV-DF, para o 3 

exercício de 2020 foi orçada em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), com 4 

aumento de R$ 150.000,00 que corresponde a 11,11% em relação ao Orçamento do 5 

exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados 6 

pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. 7 

Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. 8 

DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta 9 

Orçamentária para 2020 do CRMV-DF. g) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-10 

CE. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n°355/2019 11 

(...) “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º 12 

da Resolução CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 13 

2020 do 1 para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação. O quadro 14 

geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do Regional foram projetados em 15 

Telão. A Proposta Orçamentária do CRMV-CE, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 16 

3.086.481,17 (três milhões e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e 17 

dezessete centavos), com a redução de R$ -250.157,24 que corresponde a -7,50% em 18 

relação ao Orçamento do exercício anterior.  Registrou que os detalhamentos constam dos 19 

documentos apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu 20 

ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo 21 

Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por 22 

unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2020 do CRMV-CE. h) Proposta 23 

Orçamentária, 2020, do CRMV-ES. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à 24 

leitura do Parecer contábil n°356/2019 (...) “Conclusão: Considerando a inexistência de 25 

pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV nº. 1.049/14, encaminho o 26 

processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 para o Sr. Tesoureiro e após a 27 

Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de Receitas e Despesas e o 28 

orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão. A Proposta Orçamentária do 29 

CRMV-ES, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 2.936.000,00 (dois milhões, 30 

novecentos e trinta e seis mil reais), com aumento de R$ 271.000,00 que corresponde a 31 

10,17% em relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos 32 

constam dos documentos apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso 33 

queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram 34 

esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal 35 
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aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2020 do CRMV-ES. i) Proposta 1 

Orçamentária, 2020, do CRMV-GO. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à 2 

leitura do Parecer contábil n°357/2019 (...) “Conclusão: Considerando a inexistência de 3 

pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV nº. 1.049/14, encaminho o 4 

processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 para o Sr. Tesoureiro e após a 5 

Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de Receitas e Despesas e o 6 

orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão. A Proposta Orçamentária do 7 

CRMV-GO, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 6.839.476,82 (seis milhões, 8 

oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), 9 

com a redução de R$ -370.161,83 que corresponde a -5,13% em relação ao Orçamento do 10 

exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados 11 

pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. 12 

Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. 13 

DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta 14 

Orçamentária para 2020 do CRMV-GO. j) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-15 

MA. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil 16 

n°358/2019 (...) “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos termos do 17 

§1º do Art. 1º da Resolução CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta 18 

Orçamentária para 2020 do 1 para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para 19 

homologação. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do 20 

Regional foram projetados em Telão. A Proposta Orçamentária do CRMV-MA, para o 21 

exercício de 2020 foi orçada em R$ 2.337.000,00 (dois milhões, trezentos e trinta e sete 22 

mil reais), com a redução de R$ -18.049.157,00 que corresponde a -88,54% em relação ao 23 

Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos 24 

apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário 25 

a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em 26 

votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a 27 

Proposta Orçamentária para 2020 do CRMV-MA. k) Proposta Orçamentária, 2020, do 28 

CRMV-MG. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil 29 

n°359/2019 (...) “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos termos do 30 

§1º do Art. 1º da Resolução CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta 31 

Orçamentária para 2020 do 1 para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para 32 

homologação. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do 33 

Regional foram projetados em Telão.   A Proposta Orçamentária do CRMV-MG, para o 34 

exercício de 2020 foi orçada em R$ 18.028.914,37 (dezoito milhões e vinte e oito mil, 35 
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novecentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), com aumento de R$ 77.085,60 que 1 

corresponde a 0,43% em relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que os 2 

detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e que poderão 3 

examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os 4 

questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário 5 

do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2020 do 6 

CRMV-MG.  l) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-MS. Com a palavra, o senhor 7 

Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n°360/2019 (...) “Conclusão: 8 

Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução 9 

CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 10 

para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de 11 

Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão. A 12 

Proposta Orçamentária do CRMV-MS, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 13 

11.700.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais), com aumento de R$ 5.208.400,00 que 14 

corresponde a 80,23% em relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que os 15 

detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e que poderão 16 

examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os 17 

questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário 18 

do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2020 do 19 

CRMV-MS.  m) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-MT. Com a palavra, o 20 

senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n°361/2019 (...) “Conclusão: 21 

Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução 22 

CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 23 

para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de 24 

Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão. A 25 

Proposta Orçamentária do CRMV-MT, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 26 

3.844.130,40 (três milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, cento e trinta reais e 27 

quarenta centavos), com a redução de R$ -809.425,53 que corresponde a -17,39% em 28 

relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos 29 

documentos apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu 30 

ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo 31 

Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por 32 

unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2020 do CRMV-MT. n) Proposta 33 

Orçamentária, 2020, do CRMV-PA. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à 34 

leitura do Parecer contábil n°362/2019 (...) “Conclusão: Considerando a inexistência de 35 
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pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV nº. 1.049/14, encaminho o 1 

processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 para o Sr. Tesoureiro e após a 2 

Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de Receitas e Despesas e o 3 

orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão. A Proposta Orçamentária do 4 

CRMV-PA, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 3.673.000,00 (três milhões, 5 

seiscentos e setenta e três mil reais), com aumento de R$ 1.123.000,00 que corresponde a 6 

44,04% em relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que os detalhamentos 7 

constam dos documentos apresentados pelo Regional e que poderão examinar, caso 8 

queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os questionamentos foram 9 

esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal 10 

aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2020 do CRMV-PA. o) Proposta 11 

Orçamentária, 2020, do CRMV-PB. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à 12 

leitura do Parecer contábil n°363/2019 (...) “Conclusão: Considerando a inexistência de 13 

pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução CFMV nº. 1.049/14, encaminho o 14 

processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 para o Sr. Tesoureiro e após a 15 

Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de Receitas e Despesas e o 16 

orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão. A Proposta Orçamentária do 17 

CRMV-PB, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 1.637.148,23 (um milhão, 18 

seiscentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), com a 19 

redução de R$ -188.372,75 que corresponde a -10,32% em relação ao Orçamento do 20 

exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados 21 

pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. 22 

Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. 23 

DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta 24 

Orçamentária para 2020 do CRMV-PB.  p) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-25 

PE. Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n°364/2019 26 

(...) “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º 27 

da Resolução CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 28 

2020 do 1 para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação. O quadro 29 

geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do Regional foram projetados em 30 

Telão. A Proposta Orçamentária do CRMV-PE, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 31 

2.600.847,00 ( dois milhões e seiscentos mil, oitocentos e quarenta e sete reais), com a 32 

redução de R$ -887.153,00 que corresponde a -25,43% em relação ao Orçamento do 33 

exercício anterior.  Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados 34 

pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. 35 
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Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. 1 

DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta 2 

Orçamentária para 2020 do CRMV-PE. q) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-P6. 3 

Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n°365/2019 (...) 4 

“Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da 5 

Resolução CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 6 

2020 do 1 para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação. O quadro 7 

geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do Regional foram projetados em 8 

Telão. A Proposta Orçamentária do CRMV-PI, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 9 

4.159.000,00 (quatro milhões, cento e cinquenta e nove mil reais), com aumento de R$ 10 

2.599.000,00 que corresponde a 166,60% em relação ao Orçamento do exercício anterior. 11 

Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e 12 

que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. 13 

Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O 14 

Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 15 

2020 do CRMV-PI. r) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-PR. Com a palavra, o 16 

senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n°366/2019 (...) “Conclusão: 17 

Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução 18 

CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 19 

para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de 20 

Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão. A 21 

Proposta Orçamentária do CRMV-PR, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 22 

10.802.600,00 (dez milhões, oitocentos e dois mil e seiscentos reais), com redução de R$ -23 

5.001.200,00 que corresponde a -31,65% em relação ao Orçamento do exercício anterior. 24 

Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e 25 

que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. 26 

Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O 27 

Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 28 

2020 do CRMV-PR. s) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-RJ. Com a palavra, o 29 

senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n°367/2019 (...) “Conclusão: 30 

Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução 31 

CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 32 

para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de 33 

Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão.   A 34 

Proposta Orçamentária do CRMV-RJ, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 35 
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10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), com redução de R$ -4.500.000,00 que 1 

corresponde a -30,00% em relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que os 2 

detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e que poderão 3 

examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os 4 

questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário 5 

do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2020 do 6 

CRMV-RJ. t) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-RN. Com a palavra, o senhor 7 

Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n°368/2019 (...) “Conclusão: 8 

Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução 9 

CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 10 

para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de 11 

Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão.   A 12 

Proposta Orçamentária do CRMV-RN, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 13 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), com redução de R$ -1.965.166,53 que 14 

corresponde a -56,71% em relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que os 15 

detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e que poderão 16 

examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os 17 

questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário 18 

do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2020 do 19 

CRMV-RN. u) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-RO. Com a palavra, o senhor 20 

Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n°369/2019 (...) “Conclusão: 21 

Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução 22 

CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 23 

para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de 24 

Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão. A 25 

Proposta Orçamentária do CRMV-RO, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 26 

2.380.000,00 (dois milhões, trezentos e oitenta mil reais), com aumento de R$ 27 

1.098.000,00 que corresponde a 85,65% em relação ao Orçamento do exercício anterior. 28 

Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e 29 

que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. 30 

Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O 31 

Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 32 

2020 do CRMV-RO. v) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-RR.  Com a palavra, 33 

o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n°370/2019 (...) “Conclusão: 34 

Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução 35 
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CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 1 

para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de 2 

Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão. A 3 

Proposta Orçamentária do CRMV-RR, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 4 

1.157.876,00 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais), 5 

com aumento de R$ 9.600,00 que corresponde a 0,84% em relação ao Orçamento do 6 

exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados 7 

pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. 8 

Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. 9 

DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta 10 

Orçamentária para 2020 do CRMV-RR. w) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-11 

RS.  Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil 12 

n°371/2019 (...) “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos termos do 13 

§1º do Art. 1º da Resolução CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta 14 

Orçamentária para 2020 do 1 para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para 15 

homologação. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do 16 

Regional foram projetados em Telão.   A Proposta Orçamentária do CRMV-RS, para o 17 

exercício de 2020 foi orçada em R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), com 18 

aumento de R$ 4.000.000,00 que corresponde a 30,77% em relação ao Orçamento do 19 

exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados 20 

pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. 21 

Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. 22 

DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta 23 

Orçamentária para 2020 do CRMV-RS. x) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-24 

SC.  Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil 25 

n°372/2019 (...) “Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos termos do 26 

§1º do Art. 1º da Resolução CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta 27 

Orçamentária para 2020 do 1 para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para 28 

homologação. O quadro geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do 29 

Regional foram projetados em Telão. A Proposta Orçamentária do CRMV-SC, para o 30 

exercício de 2020 foi orçada em R$ 6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais), com 31 

redução de R$ -220.000,00 que corresponde a -3,48% em relação ao Orçamento do 32 

exercício anterior. Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados 33 

pelo Regional e que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. 34 

Em discussão. Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. 35 
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DECISÃO: O Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta 1 

Orçamentária para 2020 do CRMV-SC. y) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-SE.  2 

Com a palavra, o senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n°373/2019 (...) 3 

“Conclusão: Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da 4 

Resolução CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 5 

2020 do 1 para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação. O quadro 6 

geral de Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do Regional foram projetados em 7 

Telão. A Proposta Orçamentária do CRMV-SE, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 8 

737.129,00 (setecentos e trinta e sete mil, cento e vinte e nove reais), com aumento de R$ 9 

43.639,00 que corresponde a 6,29% em relação ao Orçamento do exercício anterior. 10 

Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e 11 

que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. 12 

Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O 13 

Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 14 

2020 do CRMV-SE.  z) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-SP.  Com a palavra, o 15 

senhor Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n°374/2019 (...) “Conclusão: 16 

Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução 17 

CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 18 

para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de 19 

Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão. A 20 

Proposta Orçamentária do CRMV-SP, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 21 

36.824.753,64 (trinta e seis milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta 22 

e três reais e sessenta e quatro centavos), com redução de R$ -1.126.230,28 que 23 

corresponde a -2,97% em relação ao Orçamento do exercício anterior. Registrou que os 24 

detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e que poderão 25 

examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. Os 26 

questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O Plenário 27 

do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2020 do 28 

CRMV-SP. aa) Proposta Orçamentária, 2020, do CRMV-TO.  Com a palavra, o senhor 29 

Tesoureiro procedeu à leitura do Parecer contábil n°375/2019 (...) “Conclusão: 30 

Considerando a inexistência de pendências nos termos do §1º do Art. 1º da Resolução 31 

CFMV nº. 1.049/14, encaminho o processo da Proposta Orçamentária para 2020 do 1 32 

para o Sr. Tesoureiro e após a Plenária do CFMV para homologação. O quadro geral de 33 

Receitas e Despesas e o orçamento para 2020 do Regional foram projetados em Telão.   A 34 

Proposta Orçamentária do CRMV-TO, para o exercício de 2020 foi orçada em R$ 35 
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1.473.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil reais), com redução de R$ -1 

27.000,00 que corresponde a -1,80% em relação ao Orçamento do exercício anterior. 2 

Registrou que os detalhamentos constam dos documentos apresentados pelo Regional e 3 

que poderão examinar, caso queiram. E, sugeriu ao Plenário a aprovação. Em discussão. 4 

Os questionamentos foram esclarecidos pelo Tesoureiro. Em votação. DECISÃO: O 5 

Plenário do Conselho Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 6 

2020 do CRMV-TO. 4.2.3 Processo Administrativo CFMV nº 4940/2019. Procedência: 7 

CRMV-CE. Assunto: Pedido de apoio financeiro para aquisição de veículo. Relator: 8 

Vice-Presidente do CFMV, Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares. No uso da palavra, o 9 

Presidente passou a palavra para o relator. Ao contínuo, o relator apresentou voto, ao qual 10 

concluiu “(...) Ao teor do exposto, conheço do pedido de apoio financeiro formulado pelo 11 

CRMV-CE, para, no mérito, sugerir o deferimento do aporte financeiro no valor de R$ 12 

65.000, (sessenta e cinco mil reais), limitando a liberação do recurso, somente após 13 

atendimento ao solicitado por meio do Ofício PR nº 1308/2019, datado de 04/11/2019 14 

(fl.52).” O presidente submeteu a análise e votação do plenário. DECISÃO: O Plenário 15 

aprovou o voto por unanimidade. 4.2.4 Processo Administrativo CFMV nº 4731/2019. O 16 

item foi retirado de pauta e será analisado na XII Sessão Plenária Extraordinária. 4.2.5 17 

Processo Administrativo 4726/2018. O item foi retirado de pauta e será analisado na XII 18 

Sessão Plenária Extraordinária. V. ASSUNTOS GERAIS. O presidente abriu a palavra 19 

para os conselheiros. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu sugeriu que uma estratégia 20 

seja feita para fortalecer regionais que passam por dificuldades. Ato contínuo, o Presidente 21 

informou que essas ações estão sendo realizadas e esses conselhos estão sendo observados 22 

para que as situações emergenciais sejam sanadas e que situações futuras sejam 23 

prevenidas. No uso da palavra, o conselheiro Pitombo questionou as datas para a próxima 24 

reunião da CTC e que a comissão pode ajudar prevenir problemas de ordem 25 

administrativa-financeira dos regionais, e sugeriu que a próxima reunião da comissão possa 26 

ser feita junto com a reunião da revista. Além disso, precisamos discutir o calendário da 27 

CTC juntamente com a Presidência. Pediu especial atenção ao calendário pré-aprovado 28 

para o próximo ano com relação as vésperas de feriado em fevereiro, abril e dezembro. No 29 

uso da palavra, o vice-Presidente agradeceu o apoio dos conselheiros e do jurídico do 30 

CFMV. No uso da palavra, o Conselheiro José Arthur corroborou com a questão da CTC e 31 

que agenda da comissão seria atrelada ao calendário geral. Agradeceu também ao jurídico 32 

e atividade judicante pelo apoio. Deixou registrado minha ausência na Plenária de agosto 33 

do próximo ano e convidou os presentes para que a plenária de agosto seja feita no parque 34 

em Esteio-RS. No uso da palavra, o Conselheiro Antônio Guilherme pediu desculpas pelas 35 
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ausências devido aos compromissos profissionais. Desejou um bom Natal e Ano Novo 1 

com oportunidades de errar menos e um trabalho profícuo em prol da nossa classe. 2 

Externou a angústia de não poder participar das comemorações dos 50 anos do Sistema 3 

CFMV/CRMVs. No uso da palavra, o Conselheiro Irineu agradeceu o Dr. Armando pela 4 

paciência e a toda a equipe por todo apoio, que vêm desenvolvendo. VI – 5 

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CFMV, Méd. Vet. 6 

Francisco Cavalcanti de Almeida agradeceu a presença e desejou a todos(as) um excelente 7 

retorno aos seus lares e declarou encerrada a Tricentésima Trigésima (CCCXXX) Sessão 8 

Plenária Ordinária do CFMV. E, solicitou que eu, Secretário-Geral do CFMV, Méd. Vet. 9 

Helio Blume lavrasse a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada por 10 

todos os presentes. Brasília - DF, 5 de novembro de 2019......................................................  11 

Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida_____________________________________, 12 

 Méd. Vet. Luiz Carlos Barboza Tavares________________________________________,  13 

Méd. Vet. Helio Blume_____________________________________________________,  14 

Méd. Vet. Wanderson Alves Ferreira___________________________________________,  15 

Méd. Vet. Cícero Araújo Pitombo_____________________________________________,  16 

Méd.Vet. Francisco Soares Atualpa Junior ______________________________________,  17 

Zoot. Wendell José de Lima Melo_____________________________________________,  18 

Méd. Vet. José Arthur de Abreu Martins_______________________________________, 19 

Méd. Vet.  Therezinha Beranrdes Porto ____________________________________,  20 

Méd. Vet. Antônio Guilherme Machado de Castro______________________________, e, 21 

Méd. Vet. Irineu Machado Benevides Filho_____________________________________,  22 


